
SZOSOWY CAMP 
Z MŚ CYCLING &
DIETETYKA
Beskidy 
15-18 września 2022r



Zapraszamy Was do udziału w 
4-dniowym campie w Beskidzie 
Małym i Żywieckim w terminie 
15-18.09  2022r.

Baza noclegowa będzie w
Rychwałdzie w "Dworze Rychwałd".

Podczas wyjazdu zaliczymy wszystkie 
okoliczne przełęcze i kultowe 
podjazdy znane z Tour de Pologne.

Camp prowadzić będzie 
Maciej Ścierski-dietetyk sportowy, 
instruktor  i trener kolarstwa; 
Paweł Ścierski- jeden z czołowych
zawodników MTB w Polsce i aktualny 
mistrz Polski w maratonie MTB;
Michał Szczepańczyk-student AWF, 
pasjonat i zawodnik MTB.
 



Program wyjazdu

13:00-15:30 przyjazd i 
zakwaterowanie w 
hotelu
16:00-18:00 trening
19:00 obiadokolacja
19:30 spotkanie 
integracyjne

Dzień 1      
15.09 czwartek



Program wyjazdu

8:00-9:00 śniadanie
10:00-15:00 trening
16:00 podwieczorek
17:00 trening core 
stability
19:00 obiadokolacja
19:30 wykład z 
żywienia w sporcie

Dzień 2 
16.09 piątek



Program wyjazdu

8:00-9:00 śniadanie
10:00-15:00 trening
16:00 podwieczorek
17:00 trening- 
rollowanie
19:00 obiadokolacja
19:30 spotkanie 
integracyjne

Dzień 3 
17.09 sobota



Program wyjazdu

8:00 śniadanie
9:00-12:00 trening
12:30 podwieczorek
13:00 wykwaterowanie 
i zakończenie campu

Dzień 4 
18.09 niedziela



Trasy
Dzień 1

Rychwałd-Dolina Basie-
Kocierz-Rychwałd 

Dystans: 35-40km
Przewyższenia: 500m



Trasy
Dzień 2

Rychwałd-Szczyrk-Wisła-
Istebna-Milówka-Rychwałd

Dystans: 106km
Przewyższenia: 1800m



Trasy

Grupa 1

Grupa 2

Przełęcz Ślemień- Lachowice-
Koszarawa-Jeleśnia-Huciska-
Ślemień-Rychwałd

Dystans: 69km
Przewyższenia: 810m

Przełęcz Ślemień- Lachowice-
Koszarawa-Jeleśnia-Sopotnia
Mała-Trzebinia-Huciska-Ślemień-
Gilowice

Dystans: 92km
Przewyższenia: 1100m

Dzień 3



Trasy

Grupa 1

Grupa 2

Rychwałd- Łysina-Jasna Górka-
Przełęcz Rychwałdek-Rychwałd

Dystans: 31km
Przeywższenia: 700m

Rychwałd- Łysina-Przełęcz
Ślemień -Huciska- Jeleśnia-
Przełęcz Rychwałdek-Rychwałd

Dystans: 47km
Przeywższenia: 900m

Dzień 4



Grupy

W zależności od poziomu
wytrenowania uczestników
obozu, zostaną stworzone
2 lub 3 grupy podzielone
według aktualnej
dyspozycji sportowej.

Trasy mogą ulec zmianie:
jeśli grupa 2 będzie chciała
zrobić trasę taką jak grupa
1 to nie ma problemu ;)



Zakwaterowanie
Dwór Rychwałd położony jest w
niewielkiej miejscowości Rychwałd
w województwie śląskim, nieopodal
miasta Żywiec, z którym Rychwałd
łączy malownicza trasa z pięknymi
widokami na szczyty Beskidu
Żywieckiego.

Dysponujemy 32 pokojami z
łazienkami, które mogą pomieścić
100 osób. Posiadamy 5 kortów
tenisowych, w tym jeden kryty,
małą salkę gimnastyczną o
wymiarach 14 m x 5 m, małą
siłownię, basen letni, SPA (sauna
sucha, parowa, jacuzzi, bicze
wodne), boisko do piłki plażowej
oraz do piłki nożnej, 2 sale
konferencyjno-bankietowe
klimatyzowane, plac zabaw,
restaurację klimatyzowaną,
kawiarnię w piwnicach Dworu,
kawiarnię letnią, zadaszone miejsce
na ognisko,parking, wi-fi.



W ramach 
uczestnictwa w 

campie zapewniamy
4 dni jazdy po Beskidzkich 

drogach
trening pod okiem 

doświadczonych trenerów i 
zawodników

szkolenie w 5-8 osobowych 
grupach

pogadanki na temat żywienia i 
treningów w kolarstwie

konsultacje dietetyczne i 
trenerskie
upominki

treningi uzupełniające 
analizę składu ciała

Miłą kolarską atmosferę ;)



Zapisy i koszt 
wyjazdu

439zł udział w campie
360zł noclegi z 
wyzywieniem  w 
pensjonacie*

Zapisy prowadzone będa 
poprzez stronę:

https://mscycling.pl/produkt 
/4-dniowy-szosowy-camp-w- 
beskidach/

lub mailowo : 
mscycling1@gmail.com

*cena w Dworze Rychwałd dla uczestników 
campu, uczestnik może wybrać 
zakwaterowanie w innym pensjonacie. Wpłatę  
za nocleg uczestniki dokonuje bezpośrednio 
na konto pensjonatu



e-mail: mscycling1@gmail.com

tel: 663388570

www.mscycling.pl

FB: MŚ Cycling- trening i
dietetyka

http://www.mscycling.pl/

